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Vážené včelárky a vážení včelári !
Blíži sa termín už 9. Výročného snemu Slovenskej včelárskej spoločnosti
Jána Čajdu.

POZVÁNKA na 9.Výročný snem SVSJČ je
uverejnená v prílohe aj s programom.
Pri nahlasovaní svojej účasti na 9.Výročný snem
SVSJČ, ktorý sa uskutoční
v Renesančnej sále Sobášneho paláca
v Bytči dňa 01. 03. 2020 o 09:30 hod. postupujte
prosím podľa pokynov v pozvánke, zodpovedne
ale hlavne
záväzne !!! do 23. februára 2020
Ak máte už teraz v úmysle vystúpiť so svojim diskusným
príspevkom, môžete o tom informovať už aj pred zahájením
9. VS SVSJČ presedu SVSJČ pána Miroslava Nováka.
Čas na diskusiu bude vyhradený a umožnený naozaj každému ,
kto bude mať záujem vystúpiť.
V tomto roku si pripomíname významné výročie, a to
180. výročie narodenia Jána Čajdu - spoluzakadateľa Spolku
slovenských včelárov v Pružine na fare Dekana Štefana
Závodníka, historicky významnej včelárskej osobnosti, podľa
ktorej sa nazýva aj naša včelárska organizácia, ktorá vznikla
ako Občianske združenie (OZ)- Slovenská včelárska spoločnosť
Jána Čajdu dňa 04.03.2011. so sídlom: Rástoky 1240, 013 62 Veľké
Rovné,
Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu
je evidovaná v Registri občianskych združení ,
ktorý zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia

verejnej správy ,Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
pod IČO : 42215935 .
Zakladajúcimi členmi SVSJČ boli :
predseda SVSJČ Miroslav Novák,
tajomník Juraj Chalupianský
a
členka Revíznej komisie Ing.Beatrix Franeková.

S pripomienkami, otázkami, prípadne inými
požiadavkami sa obráťte na pána predsedu
SVSJČ pána Miroslava Nováka.
Ak budú nahlasovať predsedovi SVSJČ Miroslavovi
Novákovi počty a mená účastníkov prihlásených
na
9.VS SVSČ obvodoví dôverníci , prosím, overte si
skutočný záujem svojich členov
vo svojom obvode a zodpovedne nahlasujte
mená prihlásených účastníkov
( nestačí len ich počet ) !!!!!!
Za porozumenie Vám ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.
Výkonná Rada SVSJČ
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